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Το πλαίσιο, διακρίνει μεταξύ τεσσάρων δραστηριοτήτων και αποτυπώνει 12
διαστάσεις καινοτομίας μέσα από 32 διαφορετικούς επιμέρους δείκτες μέτρησης.
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Βιωσιμότητα στα ξενοδοχεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλληλεπίδραση με την κοινότητα
Υγιής σχέση με τους εργαζόμενους
Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
μερών στη λήψη αποφάσεων
Διαμόρφωση ΕΚΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σωστή χρήση φυσικών πόρων
Μείωση επιβλαβών για το
περιβάλλον εκπομπών.
Αξιολόγηση και διαχείριση των
κινδύνων που συνδέονται με χημικές
ουσίες. 

Δυνατότητα μιας επιχείρησης να
παραμείνει δραστήρια και να
επιβιώνει στον επιχειρηματικό κόσμο



ΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι των Cactus Hotels αποτελούν τον
βασικότερο πυλώνα επιτυχίας των ξενοδοχείων.
Η αλυσίδα Cactus Hotels το 2021 απασχόλησε 364
εργαζόμενους καθόλη τη διάρκεια της τουριστικής
σαιζόν.
Βασική προτεραιότητα της διοίκησης είναι η
προσέλκυση ικανών συνεργατών, με φιλική διάθεση για
εργασία και αγάπη για τον τουρισμό και την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας.

364 εργαζόμενοι

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά
ιεραρχική βαθμίδα και ηλικιακή κατηγορία

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά
ιεραρχική βαθμίδα και φύλο

2021

<30     30-50     51+   

Ανώτερα στελέχη               1          1           4

Μεσαία στελέχη                 1          14         13

Λοιποί εργαζόμενοι           95       154        81

2021

     Άνδρες      Γυναίκες  

Ανώτερα στελέχη              4                2              

Μεσαία στελέχη                16               12           

Λοιποί εργαζόμενοι          155             175       

98,3%

Το 98,3% αυτών είναι μεσαία στελέχη
και λοιποί εργαζόμενοι ενώ το 1,7%
είναι ανώτερα στελέχη.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σε ετήσια βάση είτε στους συνεδριακούς χώρους του
ξενοδοχείου είτε σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα
πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την
εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού
στον ξενοδοχειακό κλάδο. 
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτουν μεγάλη γκάμα
θεματολογίας που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, 
 περιβαλλοντικά θέματα και θέματα αειφορίας, πρώτες
βοήθειες και εξειδικευμένη θεματολογία για κάθε τμήμα του
ξενοδοχείου όπως HACCP, εξυπηρέτηση πελατών κλπ. 

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

Μετακίνηση από/προς τα ξενοδοχεία όλη την σαιζόν
Διάθεση στολών εργασίας
Διάθεση όλων των μέσων προστασίας κατά τη διάρκεια
της πανδημίας
Διατροφή στο εστιατόριο προσωπικού
Bonus παραγωγικότητας μηνιαίως
Εκπαιδευτικά - Επιμορφωτικά σεμινάρια σε ετήσια βάση
Τράπεζα αίματος από το 2016 για την κάλυψη ανάγκης
αίματος όλου του προσωπικού και των οικογενειών τους
Γιορτή προσωπικού στο τέλος κάθε σαιζόν με βράβευση
καλύτερου εργαζόμενου της σαιζόν 
Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων

70% του
προσωπικού
εκπαιδεύτηκε  

17.000€
κόστος

εκπαίδευσης

441
ώρες

εκπαίδευσης



ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ανταπόκριση της
επιχείρησης ήταν άμεση, αναπτύσσοντας όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας
εργαζομένων και επισκεπτών. 

Ειδικό σχέδιο δράσης για πρόληψη
και αντιμετώπιση περιστατικού
Covid 19

Συνεργασία με ιατρό εργασίας
εκπαιδευμένο για Covid

περιστατικά.

Εκπαίδευση προσωπικού σύμφωνα
με τις οδηγίες ΠΟΥ & εθνικών
πρωτοκόλλων

01

Απόκτηση σήματος Health First03

02

Δημιουργία ομάδων δράσης  με
μέλη από όλα τα τμήματα των

ξενοδοχείων 
04

05

05

Πιστοποίηση με Covid Shield από
TUV Austria για την συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις του Covid Shield
Certification Scheme

07

Υλοποίηση σε εβδομαδιαία βάση
Covid PCR tests ώστε να
εντοπίσουμε έγκαιρα περιπτώσεις
νοσούντων 

09

06

08

10

Συνεργασία με πιστοποιημένο
εξωτερικό συνεργάτη για τη

διασφάλιση σωστών μεθόδων
απολύμανσης.

Άσκηση ετοιμότητας: αξιολόγηση
από επιστήμονες υγείας της

αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών και του σχεδίου δράσης .

Δυνατότητα τηλεργασίας κυρίως
για τις διοικητικές θέσεις για

αποφυγής εξάπλωσης ιού



που προωθούν την κοινωνική
αλληλεγγύη
που προάγουν τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό
που ενισχύουν σώματα ασφαλείας

Η επιχείρηση Θεόφιλος Χαλκιαδάκης Α.Ε. -
Cactus Hotels αναγνωρίζει ότι μια
επιχείρηση δεν πρέπει να κρίνεται μόνο
βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών της,
των οικονομικών της αποτελεσμάτων αλλά
και της συμβολής της στην κοινωνία στο
σύνολό της.

Η δέσμευσή μας προς αυτήν την
κατεύθυνση δημιουργεί το κοινωνικό προφίλ
της εταιρείας και τη διαμόρφωση της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Τα Cactus Hotels στηρίζουν έμπρακτα την
κοινωνία μέσα από δράσεις: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Χορηγός στην φανέλα της ομάδας του
Αθλητικού Συλλόγου Μοχού
Δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης στο σύλλογο
Αγκαλιάζω
Χορηγία στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Μαλίων
Δωρεά εκπαιδευτικού εξοπλισμού -ρομπότ
εκμάθησης στο Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι
Δωρεά 2 κλιματιστικών μανάδων στον 3ο
Πυροσβεστικό σταθμό του Πυροσβεστικού
Σώματος 
Οικονομική στήριξη με διάθεση χρηματικού
ποσού στην Χορωδία Μαλίων
Δωρεάν διάθεση εξοπλισμού δωματίων για την
επάνδρωση πυροσβεστικών Σταθμών του
Πυροσβεστικού Σώματος
Παροχή μερίδων φαγητού σε καθημερινή βάση
για 2 μήνες και ειδών πρώτης ανάγκης σε
συμπολίτες μας που επλήγησαν από το σεισμό
του Αρκαλοχωρίου 
Δωρεάν διάθεση τροφίμων σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με το
σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού
Ηρακλείου
Προσφορά δωροεπιταγών σε ευπαθείς ομάδες
του Δήμου Χερσονήσου για εξαργύρωση
αυτών στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, σε
συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Χερσονήσου 



Εργαζόμενοι
Επισκέπτες
Προμηθευτές & εξωτερικοί συνεργάτες
Τοπική κοινωνία
Κράτος/Αρχές
Πιστωτικά Ιδρύματα 

Διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασίες εμπιστοσύνης
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ευθυγράμμιση των
προτεραιοτήτων τους καθώς και στη συνεχή και
αποτελεσματική επικοινωνία. 
Οι ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  -
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΕ  ΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ



Εργαζόμενοι

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Επισκέπτες

Συναντήσεις με προϊσταμένους
Ετήσιες εκπαιδεύσεις
Ενημέρωση μέσω website & social media
Πίνακες ανακοινώσεων σε όλους τους
χώρους προσωπικού
Αποστολή emails

Ίσες ευκαιρίες και παροχές
Διασφάλιση Υγιεινής & Ασφάλειας
Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Συνεχής ενημέρωση & επικοινωνία

Ενημέρωση μέσω website, social media,
mobile app, infochannels, kiosk
Υπηρεσία guest relation και υποδοχή
24ώρες το 24ωρο
Ενημέρωση από reps τουριστικών γραφείων
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταφρασμένη
σε 3 γλώσσες
Επικοινωνία με τον επισκέπτη 365 ημέρες το
χρόνο 

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
Συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία 
Διασφάλιση Υγιεινής & Ασφάλειας
Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Προστασία παιδιού από κάθε μορφή
κακοποίησης 
Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα



Προμηθευτές & 
Εξωτερικοί συνεργάτες

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τοπική κοινωνία

Επικοινωνία μέσω email και τηλεφώνου από
το τμήμα προμηθειών -αποθήκης
Αποστολή emails για ενημέρωση για δράσεις
ΕΚΕ & έκδοση έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης
από το τμήμα επικοινωνίας
Διαπροσωπικές συναντήσεις με τον CEO &
F&B Manager
Αξιολόγηση με βάση το ISO 22000

Δημιουργία σχέσεων win win
Αποτελεσματική επικοινωνία

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Επικοινωνία με κοινωνικές αρχές - φορείς

Επιλογή τοπικών προμηθευτών
Επιλογή εργαζομένων από την τοπική
κοινωνία
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Κοινωνική Συνεισφορά



Κράτος/Αρχές

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Πιστωτικά Ιδρύματα

Παρακολούθηση και πιστή τήρηση
νομοθεσίας

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Οικονομικός Απολογισμός
Δελτία Τύπου

Έκδοση και ανανέωση αδειών
λειτουργίας
Κατάταξη σε αστέρια
Έκδοση ΠΠΔ
Τήρηση σχετικής νομοθεσίας

Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχείρησης
Έγκαιρη πληροφόρηση



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

εφαρμογή δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, για μείωση της
κατανάλωσης νερού, για τη σωστή διαχείριση των λυμάτων και
για τη μείωση και διαχείριση των παραγόμενων στερεών
αποβλήτων.
την προστασία της ποιότητας των υδάτων. 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του
ξενοδοχείου προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε
περιβαλλοντικές δράσεις.
ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών με επικίνδυνες ουσίες. 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης
χαρτιού, γυαλιού, μπαταριών, λαδιών, μελανιών και γραφίτη,
ηλεκτρικών συσκευών, αλουμινίου, λαμπτήρων σε συνεργασία
με πιστοποιημένους προμηθευτές.
εφαρμογή κυκλικής οικονομίας.

Στα Cactus Hotels η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί
βασικό μέλημα γι' αυτό το λόγο, φροντίζουμε έμπρακτα να
εφαρμόζουμε βιώσιμες πρακτικές στην λειτουργία μας για την
αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον που μας
φιλοξενεί.

Η υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, οι πιστοποιήσεις με ISO
14001, Travelife, Green Key, We Do Local και κυρίως τα μετρήσιμα
αποτελέσματα στο τέλος κάθε σαιζόν αποδεικνύουν την
προσπάθεια που καταβάλλουμε και εν τέλει την συμβολή μας για
βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Με βάση αυτές τις δεσμεύσεις, τα Cactus Hotels στοχεύουν:

€129.858,83
Επενδύσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης 2021

ΖΝΧ
12%

Φωτοβολταϊκό πάρκο
65%

Θερμοπροσόψεις
20%

κόστη πιστοποιήσεων
3%

Εξοπλισμός ανάκτησης ΖΝΧ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
πάρκου

Βελτιώσεις κτιρίων -
Θερμοπροσόψεις

Κόστη Πιστοποιήσεων

2021



Περιορισμός υλικών συσκευασίας με την αγορά λιγότερο συσκευασμένων προϊόντων
Διαχείριση απορριμμάτων - ανακύκλωση (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, τόνερ, καμένο λάδι κ.λπ.)
Σωστή διαχείριση της ποσότητας των τροφίμων ανάλογα με τον αριθμό των πελατών
Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αντί χαρτιού για επαγγελματικούς σκοπούς
Εκπαίδευση προσωπικού για σωστή διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων
Εφαρμογή σε εστιατόριο και κουζίνα του F.I.F.O.
Ελαχιστοποίηση  προϊόντων μίας χρήσης
Περιορισμός της χρήσης πλαστικών σακούλων μίας χρήσης
Ενημέρωση επισκεπτών για περιβαλλοντικά ζητήματα και για το πρόγραμμα ανακύκλωσης που
εφαρμόζεται στο ξενοδοχείο μέσω ψηφιακών συσκευών (εφαρμογή για κινητά, περίπτερο
πληροφοριών, κανάλι πληροφοριών)
Εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης του πελάτη για αποφυγή χρήσης χαρτιού
Καθολική χρήση σε όλα τα τμήματα και στα δωμάτια χαρτιού (ρολό, υγείας, χειροπετσέτες) eco
natural πιστοποιημένο από την FSC

 



Συμπέρασμα? Προβληματισμός



Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας!


